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مراسم بزرگداشت يادگار امام 

در حرم امام )ره( برگزار شد
مراسم شب جمعه آخر س�ال با هدف احياي ياد و خاطره عزيزان در خاك 
خفته و يادبود درگذشتگان بيت امام خميني)ره( از جمله مرحوم حاج احمد 
خميني، مرحومه خديجه ثقفي همسر امام)ره( و شهداي انقالب اسالمي 
و دفاع مقدس در حرم مطهر بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران برگزار شد. 
به گزارش ايرنا، اين مراسم پنج شنبه شب با حضور حجت االسالم سيد حسن 
خميني و اعضاي بيت امام خميني، جهانگي��ري معاون اول رئيس جمهوري و 
جمعي از علما، روحانيون، مسئوالن و شخصيت هاي سياسي، خانواده مرحوم 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني، خانواده معظم ش��هدا، ايثارگران و اقشار مختلف 
مردم برگزار شد. يكي از اساتيد حوزه علميه و دانشگاه در اين مراسم به شخصيت 
برجس��ته فرزند صالح امام خميني)ره( حاج احمد خميني اش��اره كرد و بيان 
داشت: مرحوم حاج احمد آقا جزو شخصيت هايي بود كه اگر در قبل از پيروزي 
انقالب در كنار امام نبود، به حتم انقالب به پيروزي نمي رسيد وهمچنين اگر بعد 
از انقالب هم كنار امام خميني)ره( نبود انقالب تداوم نمي يافت. حجت االسالم 
محمد علي خسروي با اشاره به اينكه مرحوم حاج احمد خميني رابط امام)ره( 
و مس��ئوالن بود، اظهار داشت: ايش��ان راس��تگو ترين فردي بود كه در نهايت 
امانتداري س��خنان امام خميني)ره( به مسئوالن و سخنان مسئوالن را به امام 
انعكاس مي داد. وي ادامه داد: حاج احمد خميني پس از رحلت امام در تعيين، 
تأييد و اطاعت از رهبري نقش به سزايي داشت و با هوش و بصيرت خود اجازه 
انحراف انقالب را نداد. خسروي در بخش ديگري از سخنان خود به زندگي بانو 
خديجه ثقفي همسر مكرمه امام خميني)ره( اشاره كرد و گفت: اين بانوي بزرگ 
در زندگي پربركت 96 س��اله خود فرازها و فرودهاي فراواني را تجربه كرد ولي 

همواره از خط امام)ره( و راه انقالب و اسالم خارج نشد. 
----------------------------------------------------------

 روحاني: منافقين خونخوارتر از داعش بودند
رئيس جمهورب�ا اش�اره ب�ه اينك�ه نظ�ام جمه�وري اس�المي از مس�ير 
س�خت و دش�واري عب�ور ك�رده اس�ت، گف�ت: جمه�وري اس�المي 
ب�ا رهب�ري ام�ام)ره( و ف�داكاري م�ردم ب�ه وي�ژه ش�هدا و جانب�ازان 
از هم�ه س�ختي ها و مس�يرهاي دش�وار ب�ا پي�روزي عب�ور ك�رد. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، حجت االسالم روحاني شامگاه 
چهارشنبه در ادامه برنامه هاي ديدار خود با خانواده معظم شهدا و جانبازان، در 
ديدار »حيدر بنايي« جانباز 70 درصد قطع نخاعي انقالب اسالمي كه در سال 
1360 و به دست منافقين به درجه جانبازي نائل گشته است، گفت: همسران 
جانبازان، به ويژه جانبازان قطع نخاعي با رسيدگي به حال همسران جانباز خود 
فداكاري زياد و عظيمي انجام مي دهند. وي افزود: جانبازان و خانواده هاي معظم 
آنان مايه افتخار همه ما و نظام مقدس جمهوري اسالمي هستند. رئيس جمهور 
اظهاركرد: اين نظام روزهاي بسيار سختي را از سر گذرانده و شايد سال 60 يكي 
از سخت ترين اين ايام باشد. در آن ايام هم دشمن خارجي به مرزهاي ما حمله 
كرده بود، هم دش��مناني خونخوارتر از داعشيان در داخل، مردم و نظام را آماج 
شديدترين حمالت تروريستي خود قرار داده بودند و هم در عرصه بين المللي 
دشمني و توطئه هاي متعدد و متنوعي متوجه جمهوري اسالمي بود. روحاني 
افزود: خداوند مق��ام امام خمين��ي )ره( را متعالي كند كه با رهبري ايش��ان و 
فداكاري و پيروي مثال زدني مردم از امام امت، توانس��تيم از اين مسير سخت 
عبور كنيم. ش��هيدان و جانبازان زيادي تقديم راه استقرار و بقاي اين انقالب و 
نظام شده اند تا اين جمهوري اسالمي در گذر از اين مسير سخت در برابر همه 

دشمنان پيروز و سرافراز باشد. 
----------------------------------------------------------

مناظره نامزدهاي  رياست جمهوري
در رسانه ملي

دبي�ر س�تاد انتخاب�ات س�ازمان ص�دا و س�يماي جمه�وري اس�المي 
دوازدهمي�ن  نامزده�اي  قانون�ي  تبليغ�ات  برنامه ه�اي  اي�ران 
دوره انتخاب�ات رياس�ت جمه�وري را در رس�انه مل�ي اع�الم ك�رد. 
محمدرضا چپريان در گفت وگو با خبرگزاري صدا وسيما با اشاره به اينكه امسال 
هم مانند دوره هاي گذشته انتخابات، ش��اهد تبليغات قانوني نامزدها در رسانه 
ملي خواهيم بود، در تشريح برنامه هاي اين دوره اين رسانه افزود: در شبكه اول 
سيماي جمهوري اسالمي ايران هر يك از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري 
صحبت هاي مس��تقيم خود را با مردم خواهند داش��ت. وي ادامه داد: در شبكه 
دوم سيما هم برنامه گفت وگوي ويژه خبري با دعوت از نامزدهاي انتخابات اين 
دوره به بحث و گفت وگو با آنان خواهد نشست. چپريان گفت: نامزدها در شبكه 
سوم سيما به سؤاالت جوانان پاسخ خواهند داد و در شبكه چهارم هم با حضور 
كارشناسان فرهنگي، اجتماعي و سياسي، گفت وگوهاي تخصصي خود را پيرامون 
مسائل مختلف در اين حوزه ها اعالم خواهند كرد. وي افزود: شبكه خبر نيز برنامه 
گفت وگو محوري را با هر يك از نامزدهاي انتخابات دوازدهم رياست جمهوري 
تدارك خواهد ديد و در شبكه جام جم هم نامزدها به پرسش هاي ايرانيان خارج 
از كشور پاسخ خواهند داد. دبير ستاد انتخابات سازمان صدا و سيماي جمهوري 
اسالمي ايران گفت: همچون سنوات گذش��ته مناظره هايي هم بين نامزدها در 
شبكه اول سيما برگزار خواهد شد. چپريان افزود: همچنين نامزدها مي توانند 
برنامه هاي مستند تبليغاتي خود را توليد و براي پخش از شبكه هاي سيما ارائه 
كنند. وي گفت: عالوه بر اين مردم مي توانند مانند سال هاي گذشته در شبكه هاي 
ايران، جوان و ديگر شبكه هاي راديو هم، تبليغات قانوني نامزدها را پيگيري  كنند. 
چپريان ادامه داد: امكان جديدي كه رسانه ملي امسال در اين دوره از انتخابات 
رياست جمهوري براي مردم در نظر گرفته اين است كه با توجه به اهميت فضاي 
مجازي، اين امكان فراهم شده است تا نامزدها بنابر برنامه ريزي انجام شده بتوانند 

تبليغات قانوني خود را متناسب با اين فضا منتشر كنند. 
----------------------------------------------------------

گزارش عملكرد يك ساله مجلس دهم
2063 تذكر كتبي و ۷۱۸ سؤال نمايندگان 

از مسئوالن اجرايي
عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي در گفت وگويي گزارش عملكرد 
دوره دهم مجلس ش�وراي اس�المي در يك سال گذش�ته را تشريح كرد. 
به گزارش خانه ملت، غالمرضا كاتب با اش��اره به اينكه مجلس دهم در سال 
1395 سالي پر از كار و تالش را تجربه كرد، كارنامه آن را درخشان و قابل دفاع 
ارزيابي كرد و اظهار داشت: عملكرد مجلس با توجه به شرح وظايف آن در سه 
حوزه قانونگذاري، نظارتي و امور ديپلماتيك قابل بررس��ي و دقت نظر است. 
نماينده مردم گرمسار و آرادان در مجلس ش��وراي اسالمي در خصوص اهم 
فعاليت هاي شاخص مجلس در طول يك س��ال گذشته گفت: بررسي احكام 
دائمي برنامه هاي توس��عه، بررس��ي و تصويب برنامه پنج ساله ششم توسعه 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران با 124 ماده پس از 22 
جلسه و 51 شيفت كاري به تصويب رسيد و سرانجام رسيدگي به ماده واحده 
اليحه بودجه سال 1396 در 12 جلس��ه و 18 شيفت كاري از شاخص ترين و 
مهم ترين فعاليت هاي مجلس شوراي اسالمي بود. رئيس فراكسيون توليد و 
اشتغال مجلس شوراي اسالمي همچنين درخصوص بخش عملكرد نظارتي 
اين نهاد گفت: همانگونه كه مستحضر هس��تيد وجه نظارتي مجلس همواره 
داراي اهميت، حساسيت ومنزلت است چراكه آنچه همواره با آن مواجه هستيم 
عدم اجرا يا نقص اجراي قوانين موجود اس��ت. در همين راستا هم مجموعه 
مجلس تمام تالش كارشناس��ي و اجرايي خود را در طول فعاليت يك س��اله 
مجلس دهم در سال 95 مصروف انجام امور نظارتي كرده است، به نحوي كه 2 
هزار و 63 فقره تذكر كتبي نمايندگان مجلس به مسئوالن اجرايي كشور، 718 
سؤال نمايندگان از مسئوالن اجرايي كش��ور، 76 تقاضاي تحقيق و تفحص، 
يك طرح استيضاح، هفت درخواست اعمال ماده 236، سه درخواست اعمال 
ماده 49، انتخاب 105 نماينده ناظر مجلس در مجامع، هيئت ها و شوراهاي 
استاني و صدور و تحويل احكام ايشان و س��رانجام بررسي شكايات وارده در 
اجالسيه اول دوره دهم تاكنون در كميسيون اصل 90 به تعداد 3 هزار و 327 

فقره از اهم موارد قابل ذكر بود. 

به رغم آنكه دول�ت و وزارت اطالع�ات همچنان 
وجود افراد ب�ا تابعي�ت مضاعف، گري�ن كارت و 
اقامت در مناص�ب اجرايي و مش�اوره اي را انكار 
مي كنند، دادس�تان كل كش�ور از ارسال ليست 
52 نف�ره ب�ه وزارت اطالع�ات خب�ر مي ده�د. 
در  منتظ��ري  محمدجعف��ر  حجت االس��الم 
برنامه گفت وگوي ويژه خبري شبكه 2 سيما، درباره 
آخرين وضعيت پرون��ده دوتابعيتي ها گفت: وظيفه 
دادستان كل، وظيفه تعريف ش��ده در حيطه قانون 
است كه صبغه قضايي دارد و صبغه امنيتي و اطالعاتي 
ندارد؛ اطالعات كه مي رسد ما بايد بررسي كنيم. در 
همين زمينه به من اطالعات و ليس��تي داده شد كه 
اين افراد در سه گروه داراي گرين كارت، دوتابعيتي و 
اقامت هستند. ما وقتي ديديم به اعتبار اينكه اين افراد 
مظنون هستند و ابزار تحقيقات در اختيار ما نيست، 
اين ليس��ت را به صورت محرمانه براي وزير اطالعات 
فرستاديم. اولين ليست 16نفري بود، بعد از آن دنبال 
كرديم كه »بررس��ي كنيد!«، زيرا به م��ا گفته بودند 
اين افراد در برخي دس��تگاه هاي دولتي و خصوصي 
هستند.  وي افزود: ما به صورت قاطع نگفتيم كه كدام 
يك داراي تابعيت مضاعف هستند اما ليستي كه داده 
بودند مش��خص بود چه كس��اني در زمره كدام گروه 
هس��تند. گزارش را به وزارت اطالعات داديم؛ آقايان 
از اول مي گفتند »در دولت مدير دوتابعيتي نداريم« 
اما وظيفه دارم هش��دار بدهم كه اين افراد مي توانند 
خطرناك باشند، چون با اين دوتابعيتي ها كه داريم و 
مخصوصاً كساني كه به امريكا مي روند بايد سوگندهاي 
عجيبي بخورند. به موجب قانون، به كارگيري اين افراد 
ممنوع است؛ در هر سمتي حتي در نهادهاي عمومي 
غيردولتي مثل شهرداري و مجامع عمومي هم نبايد 
به كار گرفته ش��وند. وزارت اطالعات به ما پاسخ داد 
كه »آن 16 نفر را بررس��ي كرديم.« خوش��بختانه از 
اين تع��داد هيچ كدام آن جور نبود ك��ه كاماًل منتفي 
باشد، همه آنها داراي گرين كارت بودند و مدتش به 
پايان رسيده بوده است. گرين كارت هم آثار و تبعاتي 
دارد. يكي را گفتند داشته و از كشور خارج شده است 
يا فرار كرده است. سه نفر اقامت داشتند كه اين افراد 
كه داراي اقامت بودند، دو نفرشان مشاوره مي دادند به 
مقامات عاليه دولتي خصوصاً برادراني كه در جريان 
برجام خدمت مي كردند. منتظري گفت: خب، مشاوره 
دادن به اين عزيزان با داش��تن اقامت خارجي خيلي 

چيزها را زير سؤال مي برد. 
 مقيم كانادا، داراي تابعيت دوگانه و مش�اور 

برخي مقامات عالي!
يكي ديگر از اين افراِد داراي اقامت را گفتند كه »نماينده 
ايران در كانادا بوده و ديگر مدت نمايندگي او تمام شده 
و اوايل سال جديد جايگزين معرفي مي شود.« كسي 
كه اقامت كانادا دارد چرا مسئوليت مهم دولتي به وي 
داده مي شود؟ برخي از اين افراد مشاور برخي مقامات 

عالي بوده ان��د. يك فردي كه به صراح��ِت نامه وزارت 
آمده، داراي تابعيت مضاعف ب��وده. اين فرد چطور در 
مركزي كه اسرار كشور است نماينده مسئول مي شود، 
ولو اينكه بگويند مشاور، مدير نيست. وزير اطالعات كه 
اين اتفاقات خللي در محبت بي��ن ما ايجاد نمي كند، 
مي گويد: »مشاور گرفتن اش��كالي ندارد مثل خيلي 
جاها«، اما باي��د بگويم يك وقتي كس��ي مي خواهد 
ساختمان بسازد يا كارخانه، مشاور مي گيرد كه اشكالي 
ندارد اما اش��كال ما اين اس��ت ك��ه آن مركز مهم كه 
بسياري از اسرار كش��ور آنجاست چطور بايد يك فرد 
دوتابعيتي مشاور شود؟ نمي توانيم آسان بگذريم. آقاي 
وزير اطالعات اشراف اطالعاتي بر مؤسسات خصوصي 
دارند، ان شاءاهلل كه دارند. ما وظيفه داريم وقتي كسي 
تابعيت اضاف��ه دارد نمي تواند در كش��ور داراي اموال 
غيرمنقول باشد. وزارت اطالعات بر همه مجموعه كشور 
بايد اشراف داشته باش��د حتي مؤسسات خصوصي.  
دادستان كل كشور درباره ارس��ال ليست دوم در اين 
زمينه به وزارت اطالعات گفت: ليست دوم به دستمان 
رسيد، نامه را به وزير اطالعات فرستادم. در ليست دوم 
52 نفر داديم كه برخي گرين كارت و برخي دوتابعيتي 
يا اقامتي هستند. وزارت اطالعات بايد بررسي و طبق 
قانون عمل كند. ما دنبال اين موضوع هستيم و به عنوان 
مدافع حقوق عمومي، هركس اطالعي داشته باشد و 

بدهد پيگيري مي كنيم. مشكل اينجاست كه خيلي ها 
اين موضوع را پنهان مي كنند و وزارت اطالعات بايد با 

ابزار خود به اين موضوع ورود كند. 
 دادگاه علني مفاس�د اقتصادي منع قانوني 

دارد
منتظري درب��اره اينكه چرا محاكم فس��اد اقتصادي 
مستقيم و علني براي مردم پخش نمي شوند، گفت: 
اين انتظار بحقي است. افكار عمومي وقتي يك جريان 
فساد عمومي را شاهد هس��تند، انتظار بحقي دارند 
كه علني باشد ولي مش��كل قانوني دارد. اگر مجلس 
قانوني بگذارد كه دادگاه اين موارد قابل پخش باشد، ما 
مشكلي نداريم. تا زماني كه حكم قطعيت پيدا نكرده 
قوه قضائيه مجاز نيست در رسانه ها پخش كند، حتي 
خبرنگار هم مي تواند در دادگاه باشد به عنوان فردي 
عادي اما معرفي كردن متهم تا زماني كه حكم قطعي 

نباشد، ممنوع است. 
  اقدامات دادس�تاني براي تضمين س�المت 

انتخابات
وي درباره نزديك ش��دن به زمان برگزاري انتخابات 
و اقدام انجام ش��ده براي تضمين س��المت انتخابات 
اظهار كرد: خوشبختانه ما در آستانه يك تحول ديگر 
هس��تيم، مقدمات فراهم است. مسئوليت قضايي در 
اين زمينه به عهده دادستان كل كشور است. ماده 34 

قانون انتخابات قوه قضائيه را مكلف كرده است شعبي 
را براي رسيدگي به تخلفات و جرائم ايجاد كند. تبصره 
2 اين ماده كار خوبي كرده و مقرر كرده است كه براي 
پيش��گيري از وقوع جرم، ضمن هماهنگي با ناظران 
و هيئت هاي اجراي��ي، اقدام��ات الزم را در محدوده 
قوانين انجام دهد. رياست قوه قضائيه دو يا سه ماه قبل 
بخش��نامه اي را ابالغ كرد كه در دادستاني كل ستاد 
پيشگيري از جرائم انتخاباتي با رياست دادستان كل 
تشكيل شده است، متناظر اين را در استان ها داريم. 
جلسات را شروع كرديم. دستورالعمل هاي الزم نيز به 

استان ها صادر شده است. 
 برخ�ورد قضايي ب�ا تخلف ه�اي انتخاباتي 

شبكه هاي اجتماعي 
دادستان كل كشور درباره استفاده غيرمجاز از برخي 
ش��بكه هاي اجتماع��ي و كانال ها درب��اره انتخابات 
تأكيد كرد: اگر بخواهند عليه افراد و مصالح كش��ور 
سوءاستفاده كنند و خالف قانون مرتكب شوند، قطعاً 
برخورد مي شود. بس��ياري از اين موضوعات بايد در 
كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه بررسي و 
تصميم گيري درباره آنها به رأي گذاشته شود تا مصوب 
شود. ما اينها را به كارگروه مي بريم، اگر در آنجا مصوب 
نشد و اگر وصف مجرمانه داشت، قطعاً از طريق قضايي 

با آنها برخورد خواهيم كرد. 

 نظارت بر مؤسس�ات از وظايف بانك مركزي 
است

دادستان كل كش��ور در ادامه درباره نظارت قضايي 
بر مؤسس��ات مالي ي��ا انبوه س��ازان اظهار داش��ت: 
هرجا كه تعرضي به حقوق عامه ش��ود، قطعاً وظيفه 
دادستان هاست كه برخورد كنند، اما تداخل در وظيفه 
و مسئوليت ها نبايد بشود. متأسفانه بخشي از مسائل به 
اين برمي گردد كه مردم توجهي به تذكرات نمي كنند. 
مردم بايد توجه كنند كه به اين مؤسسات اعتماد نكنند 
و متأسفانه شاهد هستيم برخي سودجويان ورود و دام 

گسترده اي براي مردم پهن مي كنند. 
دادستان كل كشور در پاس��خ به اين سؤال كه چطور 
ممكن اس��ت فردي كه يك متر س��دمعبر مي كند، 
شهرداري به سرعت با او برخورد مي كند اما مؤسسه اي 
غيرمجاز  با 50 شعبه در سطح كشور به راحتي فعاليت 
مي كند، گفت: اينها جزو وظايف بانك مركزي است 
كه بايد نظارت كند. عالوه بر آن نيروي انتظامي براي 
پروانه فعاليت مج��وز مي دهد. انتظ��ار داريم نيروي 
انتظامي در اين موارد به عنوان ضابط قضايي هرجا ديد 
مؤسسه اي تشكيل شده و مجوز الزم را ندارد، برخورد 
كند. ط��رف مي خواهد بقالي بزند ناجا و دس��تگاه ها 
سراغ او مي روند، خب، درباره اين مؤسسات هم ناجا 
و بانك مركزي بايد ورود كنند. همچنين دادستان ها 
و مجموعه قضايي به عنوان مدافع حقوق عمومي بايد 
ورود كنند. مصاديقي داريم كه دادستان وارد شده و 

جلوي خسارت سنگيني را گرفته است. 

دادستان كل كشور اعالم كرد

52 نام در ليست دوم دوتابعيتي ها
دولت همچنان وجود دوتابعيتي ها را انكار مي كند!

ش�يپور آماده ب�اش ب�راي انتخاب�ات ش�وراهاي اس�المي 
ش�هر و روس�تا از 30 اس�فندماه نواخت�ه مي ش�ود و ب�ا 
حض�ور گس�ترده نامزده�اي انتخابات�ي ب�راي راهيابي به 
حوزه مديري�ت ش�هري در مناط�ق گوناگون م�ردم براي 
انتخاب�ي ديگ�ر ب�ه پ�اي صندوق ه�اي رأي مي رون�د. 

انتخابات شوراي شهر در تهران اهميتي غير قابل انكار در سطوح 
مديريتي كشور دارد. از همين رو در طول ماه هاي گذشته بارها 
و بارها اخبار و گزارشات فراواني در خصوص برنامه ريزي و رقابت 
سنگين گروه ها و احزاب منتشر شده است، البته اين رقابت گاه 
با تهديد و تخريب همراه بوده است و ش��ايد مطرح شدن بحث 
امالك نجومي و تمام حواشي مرتبط با آن از عالئم زودرس رقابت 

انتخاباتي در اين سطح باشد. 
 تهران؛ جايگاه پرش سياسي 

اينكه چرا رقابت در شوراي ش��هر تهران و تالش براي دراختيار 
گرفتن س��كانداري ش��هرداري تهران از چنين اهميت بااليي 
برخوردار اس��ت، به جاي��گاه پايتخت در مع��ادالت و همچنين 
امكانات مرتبط با آن باز مي گردد. تجربه نش��ان داده اس��ت كه 
انتخابات شوراها همواره زير سايه ساير انتخابات هاي مرتبط با 

نهادهاي عالي تر قرار گرفته است. 
با اين حال اين بار به نظر مي رسد كه در ش��هر تهران انتخابات 
شوراها به همان اندازه انتخابات رياس��ت جمهوري مورد توجه 
جريان هاي سياس��ي قرار بگيرد. ش��ايد دليل اصلي اش در اين 
باره تالش اصالح طلبان ب��راي فتح دوباره ش��وراها و به تبع آن 
شهرداري تهران باشد. شواهد گوناگون به خوبي اين حقيقت را 
نشان مي دهد كه اصالح طلبان از هيچ چهره مؤثري براي حضور 
مستقل در انتخابات رياست جمهوري برخوردار نيستند و سران 
اصالح طلب براي همپيماني نزديك خود با روحاني در انتخابات 

رياست جمهوري آينده تأكيد مي كنند.
 برخي اظهار نظرها در مورد اينكه ممكن اس��ت اصالح طلبان با 
نامزد مستقلي در انتخابات حضور پيدا كنند نيز ناشي از جنگ 
پنهان براي دريافت امتيازات از روحاني در انتخابات آينده است. 
با اين حال اصالح طلبان براي حضور مؤثرتر در انتخابات بعدي 
در س��ال 1400 و حفظ كرس��ي موج��ود در انتخابات مجلس 
شوراي اس��المي در س��ال 1398 نياز به تقويت موضع خود در 
تهران دارند و اين مسئله جز از طريق در اختيار گرفتن شوراي 
شهر تهران امكانپذير نخواهد بود. اصالح طلبان يك بار در سال 
92 تالش نا موفقي را براي شهردار شدن محسن هاشمي به جاي 
محمدباقر قاليباف به خرج دادند كه با اختالف س��ه رأي در اين 
مصاف شكس��ت خوردند، اما به نظر مي رس��د با توجه به تجربه 
اصالح طلبان در انتخابات هفتم اسفندماه سال گذشته اين بار با 

اطمينان بيشتري جلو خواهند رفت. 
از س��وي ديگر اصالح طلبان نيز مي دانند كه ش��هرداري تهران 
اهميتي فوق العاده و راهبردي در نبردهاي سياسي آينده دارد و 
از دست دادن آن مي تواند تبعات فراواني در آينده داشته باشد، 
چه اينكه شاهد تالش اصالح طلبان براي تصرف شهرداري به هر 

قيمت ممكن بوده اند. 
با اين حال سؤال اساسي آنجاست كه آرايش رقبا براي حضور در 
ميدان انتخابات شوراها به خصوص در شهر تهران چگونه است. 

 رد صالحيت شده ها به شورا مي روند
به نظر مي رسد اصالح طلبان از مدت ها پيش آمادگي خود را براي 
حضور در انتخابات ش��وراها آغاز كرده اند و در اين ميان شوراي 
عالي اصالحات جلسات فراواني براي بررسي موضوعات مرتبط با 

اين قضيه تشكيل داده اند. 
ش��وراي هماهنگي جبهه اصالحات هم ضمن بررسي و آسيب 
شناسي شوراي شهر چهارم، فعاليت انتخاباتي براي شوراي شهر 
آتي را كليد زد و سه تن از اعضاي اصالح طلب شوراي شهر تهران 
چون احمد حكيمي پور، محمد ساالري و محسن سرخو به ارائه 
گزارش خود از فراكسيون اصالح طلبان در شوراي شهر فعلي و 
وضعيت اين شورا پرداختند و قرار شد در جلسات آتي اين شورا 
همين دستور كار يعني بررسي و آسيب شناسي شوراي اسالمي 
شهر چهارم دنبال شود و پس از آن با ارزيابي فعاليت اصالح طلبان 

حاضر در شوراي شهر فعلي در مورد سياست هاي اصالح طلبان 
براي انتخابات شوراي شهر پنجم تصميم گيري شود. 

از سوي ديگر اصالح طلبان تالش مي كنند تا با برگزاري جلسات 
نقد و بررس��ي پيرام��ون مدريت ش��هري در دانش��گاه، نظرات 
نخبگان را براي حمايت از برنامه هاي خود در انتخابات سال 96 
جلب كنند. از س��وي ديگر برخي هماهنگي ها با اعتدال گرايان 
جهت حمايت تمام عيار از گزينه هاي اصالح طلب نيز در جريان 
انتخابات رياست جمهوري در حال انجام است. با اين حال نكته اي 
كه به شدت مورد توجه اصالح طلبان قرار گرفته است، تالش براي 
عدم مواجهه با مشكل كانديداهاي سركش به تعبير آنها)بخوانيد 
مقابله با ديكتات��وري حزبي(پس از پايان انتخابات اس��ت. رأي 
الهه راس��تگو به محمدباقر قاليباف در مقابل محس��ن هاشمي 
نكته اي بود كه به شدت اين خطر را به اصالح طلبان گوشزد كرد، 
ازهمين رو برخي اصالح طلبان در تالش هس��تند تا گزينه هاي 
رد شده براي مجلس شوراي اس��المي را وارد انتخابات شورا ها 
كنند. محمود مير لوحي از اعضاي ش��وراي عالي اصالح طلبان 
نيز در همين رابطه مي گويد: قرار نيست كه اگر از افراد سياسي 
ردصالحيت شده حمايت شود مسئله تخصص گرايي مورد توجه 
قرار نگيرد.مسائل و مديريت ش��هري، ترافيك، محيط زيست، 
معماري و زيبا س��ازي و ... حتم��اً بايد مورد توجه ق��رار بگيرد. 
مطمئناً افرادي كه در ليست اصالح طلبان قرار مي گيرند عالوه بر 

سبقه سياسي شان بايد در اين مسائل شهري متخصص باشند تا 
بتوانند اين منابع عظيم مالي در حوزه شهري را مديريت كنند. 
تمام 21 نفري كه وارد شورا مي شوند بايد تركيبي جامع و فراگير 
باشند تا بتوانند مطالبات و نيازهاي مردم را در شهر بزرگي مانند 
تهران يا كالنشهرهاي ديگر و شهرهاي كوچك پاسخگو باشند، 
البته مشخص نيست كه اين رويه مي تواند در جلب آراي مردم 
مؤثر باشد و نهادهاي نظارتي به اين مس��ئله روي خوش نشان  

 دهند يا نه؟
 نيروهاي انقالب چه تدارك ديده اند

در مقابل نيروهاي انق��الب نيز در حال تدارك ب��راي انتخابات 
شوراها و حفظ وضعيت فعلي هستند، البته كار براي اينها كمي 
سخت تر است، چراكه با وجود نزديك به 12 سال مديريتي مداوم 

در اين جايگاه آنان را در جايگاه پاسخگويي قرار مي دهد. 
در كنار اين نمي ت��وان اين نكته را انكار ك��رد كه حجم كارهاي 
عمراني صورت گرفته در تهران مي تواند به عنوان يك نقطه قوت 
در مقابل سياسي كاري اصالح طلبان عمل كند. راه اندازي صدها 
كيلومتر خط مترو و دهها كيلومتر بزرگراه نكته اي نيست كه از 
چشم مردم پوش��يده بماند. به نظر مي رسد نيروهاي انقالب در 
تالش هستند طي يك كار مش��ترك دو حوزه انتخابات رياست 
جمهوري و ش��وراها را از طريق جبهه مردمي نيروهاي انقالب 
اس��المي به جلو هدايت كنند. البته نكته اساسي اينجاست كه 
هنوزهيچ ليستي از سوي اصولگرايان و نامزهاي احتمالي ارائه 

نشده است. 
 تجربه اي در ذهن مانده

در مقابل اين صف آرايي دو جانبه نكته اي كه نبايد مورد غفلت 
قرار بگيرد، توج��ه به مردم و نقش تخصصي ش��وراي ش��هر و 
شهرداري اس��ت. اينكه از هم اكنون احزاب سياسي بر انتخابات 
شوراها متمركز ش��وند و براي پيروزي و تصرف مهم ترين نهاد 
ش��هري تهران برنامه ريزي كنند، نكته اي قابل پذيرش اس��ت. 
با اين حال حركت به س��مت سياس��ي كردن فضاي انتخاباتي 
كشور و تالش براي كسب كرسي هاي يك نهاد شهري و مدني 
عماًل همه را درگير سياس��ي كاري هاي گس��ترده خواهد كرد؛ 
سياس��ي كاري هايي كه تجربه تلخ آن در دوره  اول شوراي شهر 
تهران در خاطر تمام شهروندان تهراني باقي مانده است. زماني 
كه تمام بزرگان اصالح طلب از اقشار گوناگون حضور داشتند و 
زماني نبود كه يك جنجال خبري، دعوا و فحش كاري از اين شورا 
به گوش نرس��د. حال زماني كه اصالح طلبان از هم اكنون براي 
حضور در اين شورا خيز برداشته اند، چندان دور از ذهن نيست باز 
هم خاطره شوراي شهر اول در آن تكرار شود. به نظر مي رسد اين 
نكته اي است كه تمام احزاب سياسي به خصوص اصولگرايان آن 

را بايد به خاطر بسپارند. 

از 30 اسفند ماه نواخته مي شود

شيپور آماده باش در ميدان رقابت انتخابات شوراها

   گزارش يک

مهدي پورصفا
  گزارش 2

يك وقتي كس�ي مي خواهد 
ساختمان بسازد يا كارخانه، 
مشاور مي گيرد كه اشكالي 
ن�دارد ام�ا اش�كال م�ا اين 
اس�ت كه آن مرك�ز مهم كه 
بس�ياري از اس�رار كش�ور 
آنجاس�ت چط�ور بايد يك 
فرد دوتابعيتي مشاور شود؟ 
نمي توانيم آس�ان بگذريم. 
آقاي وزير اطالعات اش�راف 
اطالعات�ي ب�ر مؤسس�ات 
خصوصي دارند، ان ش�اءاهلل 
كه دارن�د. ما وظيف�ه داريم 
وقتي كس�ي تابعيت اضافه 
دارد نمي توان�د در كش�ور 
داراي ام�وال غيرمنق�ول 
اطالع�ات  وزارت  باش�د. 
ب�ر هم�ه مجموع�ه كش�ور 
بايد اش�راف داش�ته باش�د 
حتي مؤسس�ات خصوصي


